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Název návrhu: 

Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem memoranda Prodloužení Baťova 

kanálu do Olomouckého kraje. 

 

Důvodová zpráva: 

Olomoucký kraj si nechal zpracovat studii prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, která 

byla dokončena v únoru 2018 a ještě v minulém roce byla konzultována s tehdejším vedením města 

Přerova (je zveřejněna na http://uap.olkraj.cz/us/Detail-uzemni-studie-19?conversationContext=4). 

Studie byla představena Radě města Přerova dne 5. dubna 2018 a Rada ji usnesením 

č.3731/89/11/2018 vzala na vědomí. Město Přerov podporuje rozvoj všech forem turistického ruchu a 

vítá zájem Olomouckého kraje na rozvoji vodní turistiky a rekreační plavby. V březnu letošního roku 

proběhla na krajském úřadě v Olomouci prezentace o rozvoji vodních cest a představení studie 

prodloužení Baťova kanálu představitelům měst a obcí na trase navrženého prodloužení Baťova 

kanálu s využitím částí řeky Moravy a splavněním starého mlýnského náhonu s případnými krátkými 

propojkami nebo delšími kanály, podle zvolené alternativy. Součástí navržené trasy jsou plavební 

zařízení a související stavby dopravní, sportovní a rekreační infrastruktury (plavební komory, 

zdvihadla, přístaviště, mola, kempy a další zázemí pro vodní turistiku). Přítomní zástupci a 

představitelé měst a obcí se shodli na podpoře tohoto záměru a při tom také diskutovali k navrženým 

alternativám, případným drobným upřesněním a souvisejícím krokům. 

Celý záměr prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje je rozdělen do následujících etap: 



Etapa 1 – KROMĚŘÍŽ-LOBODICE 

Etapa 2 – LOBODICE-TOVAČOV 

Etapa 3 – TOVAČOV-OLOMOUC (přes Mlýnský náhon a řeku Moravu) 

Etapa 4a – KROMĚŘÍŽ-PŘEROV-OLOMOUC (přes vodní koridor Dunaj-Odra-Labe) 

Etapa 4b – PŘEROV (přes řeku Bečvu) 

Z uvedených etap vyplývá, že s napojením Přerova na rekreační plavbu se počítá až v poslední 4. etapě 

a to ve dvou alternativách, přičemž je preferována plavba přes kanál Dunaj - Odra - Labe a v případě, 

že by stát ustoupil od budování tohoto mezinárodního vodního propojení, je uváděno splavnění řeky 

Bečvy až k soutoku s řekou Moravou. 

V etapě 4a – KROMĚŘÍŽ-PŘEROV-OLOMOUC (přes vodní koridor Dunaj-Odra-Labe) 
rekreační vodní cesta navazuje na záměr vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Pro napojení centra 

Přerova využívá 7 km dlouhé plavební odbočky řekou Bečvou od křížení vodního koridoru D-O-L s 

řekou Bečvou (u Troubek) až po tenisové kurty v konci vzdutí jezu Přerov. Na jezu Přerov je nutné 

vybudovat plavební zařízení. Rekreační přístaviště jsou navržena ve dvou lokalitách v centru města 

Přerova. 

Etapa 4b – PŘEROV (přes řeku Bečvu) je alternativou k napojení Přerova na rekreační vodní cestu 

mimo vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Trasování je vedeno řekou Bečvou až po soutok s řekou 

Moravou. V této alternativě prochází vodní cesta stávajícím korytem řeky Bečvy, kde by bylo nutné 

vybudovat dvoje plavební zařízení – na jezu Rokytnice (součást projektu D-O-L) a Troubky. Na řece 

Moravě by bylo nutné postavit stabilizační stupeň pod soutokem Bečvy a Moravy, a plavební 

propojku na Skašovské jezero s jedním plavebním zařízením. Tato varianta umožňuje využití 

rekreačního přístavu Jachtklubu Tovačov. 

Studie prokázala, že vedení rekreační vodní cesty je po územní stránce proveditelné. 

Prodloužení Baťova kanálu představuje potenciálně významný příspěvek k rozvoji trvale udržitelného 

turistického ruchu v jižní části Olomouckého kraje. Postupná realizace záměru by jednoznačně zvýšila 

zájem o vodní turistiku a měla by pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionech. Lokality 

přístavů a přístavišť představují zajímavé turistické cíle nejen pro lodní turisty, čímž by významně 

přispěly k rozvoji regionální turistiky (vodní, pěší i cyklo turistiky). 

Podpisem Memoranda by zúčastnění partneři deklarovali společný zájem na podpoře snahy o 

prodloužení Baťova kanálu a rozšíření rekreační plavby a vodních sportů na území Olomouckého a z 

části i Zlínského kraje. Jako s partnery memoranda je uvažováno s Olomouckým a Zlínským krajem, 

Ředitelstvím vodních cest ČR, Povodím Moravy s. p., závodem Horní Morava, dotčenými městy, 

městysy a obcemi, včetně Statutárních měst Olomouc a Přerov, Mikroregionem Střední Haná a 

Sdružením cestovního ruchu Střední Morava. Olomoucký kraj vyjádřil záměru prodloužení Baťova 

kanálu podporu a připojuje se k výše uvedenému memorandu. 

Rada města Přerova usnesením č. 809/23/5/2019 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem memoranda Prodloužení Baťova 

kanálu do Olomouckého kraje. 

V mezičase byl rozšířen počet smluvních stran Memoranda o jednoho dalšího signatáře, přičemž k 

žádné jiné věcné změně Memoranda nedochází. 

Návrh textu memoranda doplněného o dalšího účastníka a oba průvodní dopisy náměstka hejtmana 

Bc. Pavla Šoltyse jsou v příloze této předlohy.  

 

 


